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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิานเิทศศาสตร 

หมวดที ่๑ ขอมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและชือ่รายวชิา 

๓๐๕๑๑๐๑  หลักการโฆษณา   
๒. จาํนวนหนวยกติ 

๓(๓-๐-๓) 
๓. หลกัสตูร และประเภทรายวชิา  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคับ ใน
กลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 
รศ. สุวรรณี  โพธิศรี 

๕. ระดบัการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปที่ ๑ 

๖.รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
ไมมี 

๗. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี  
ไมมี 

๘. สถานทีเ่รยีน  
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

๙. วนัทีจ่ดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา หรอืวนัทีม่กีารปรบัปรุงครัง้ลาสดุ 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
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หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
๑.  จุดมุงหมายของรายวชิา 

๑. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจในความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและ
แนวคิดตาง ๆ ของการโฆษณา 
๒. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักและวิธีดําเนินงานโฆษณา 
๓. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหบทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
๔. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรมของนักโฆษณา 

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตน
เก่ียวกับงานอาชีพการโฆษณา  กระบวนการโฆษณา  จริยธรรมในการโฆษณา  
และเพื่อใหสอดคลองกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานดานนิเทศศาสตร
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

                                                 หมวดที ่๓ ลกัษณะการดาํเนนิการ 

๑. คาํอธบิายรายวชิา 
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและแนวคิดตาง ๆ หลักและวิธีดําเนินงาน

โฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม จริยธรรมและนักโฆษณา 

๒. จํานวนชัว่โมงทีใ่ช/ภาคการศกึษา 
บรรยาย 
  ๔๘ ชั่วโมง  

สอนเสรมิ  
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย/
กลุม 

การฝกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน 
ไมมีการฝก
ปฏิบัติงาน/งาน

การศกึษาดวย
ตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 
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ภาคสนาม/การ
ฝกงาน 

 
๓. จาํนวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยจะใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแก
นกัศกึษาเปนรายบคุคล 

-  อาจารยประจํารายวิชาประกาศใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 
-  อาจารยจัดเวลาใหคาํปรกึษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ 
ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 
 

                           หมวดที ่๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
๑. คณุธรรม จรยิธรรม 

๑.๑.  คณุธรรม จรยิธรรมทีต่องพฒันา 
            พัฒนาผูเรียนใหมคีวามรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

  - เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย  

  -  เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอบังคับตาง ๆของ องคกรและสังคม 
  - ตระหนักในคุณคาของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล 
  - มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 
  - มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได 
  -  สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการโฆษณาที่ขาดความรับผิดชอบตอ

สังคม 
 ๑.๒.  วธิกีารสอนทีจ่ะใชพฒันาการเรยีนรู  
   - บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมในงาน
โฆษณา 
          - อภิปรายกลุม 
                - กําหนดใหนักศึกษาหากรณีตัวอยางที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะหตาม
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ศาสตรและทฤษฎีที่เรียน พรอมกับแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
 ๑.๓.   วธิกีารประเมนิผล  
  - พฤติกรรมในการเรียน เชน การแตงกาย ตรงเวลา และสงงานที่มอบหมาย 
               - พฤติกรรมระหวางการทํางานกลุม การนําเสนอ อภิปรายกลุม 
               - ประเมินผลโดยการสอบ แบบฝกหัด กรณีศึกษา และรายงาน 
 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูทีต่องไดรบั  

มีความรูและความเขาใจในความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและแนวคิดตาง  
ๆ หลักและวิธีดําเนินงานโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาที่มตีอระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนจริยธรรมของนักโฆษณา 

๒.๒.   วธิกีารสอน 
                - บรรยายประกอบสื่อ และการยกตัวอยาง 
                -  การทํางานกลุมและนําเสนอรายงานจากการคนควา 
                - วิเคราะหช้ินงานโฆษณา 
                -  จัดทําแบบทดสอบหลังเรียน 
                -  สรุปเนื้อหาการเรียนดวย mind map         
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
 -   สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
              -    ประเมินจากแบบฝกหัด  การทดสอบวัดความรูและทักษะ  และงานที่
ไดรับมอบหมาย 
              -   ทดสอบหลังเรียน  
๓. ทกัษะทางปญญา 
๓.๑.   ทกัษะทางปญญาทีต่องพฒันา 

       พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห 
สังเคราะหและประเมินคา ลกัษณะของขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมิน
ช้ินงานโฆษณาตาง ๆ  

 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
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                - มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   คนควาและนําเสนอผลงานในชั้น
เรียน 
                -  อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๓.๓   วธิกีารประเมนิผล  

                -  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
                - ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงานการศึกษาคนควา 
                 -   สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 
๔ ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ  
๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบทีต่องพฒันา  

 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุมระหวางผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง เสริมสรางความสามัคคีในการทํางานกลุม และแบงหนาที่ในการบริหาร
จัดการ สามารถติดตอประสานงาน ดวยความมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
และบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วธิกีารสอน 

 -  กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุม ดวยการรูจักการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 
การวางแผนในการทํางาน การแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ในเนื้อหา
รายวิชา 
              -  การรวมกันวิเคราะหช้ินงานโฆษณา 
๔.๓  วธิกีารประเมนิ 

             -   ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
             -   ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
๕ ทกัษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑  ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ตองพฒันา 

 - พัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูด เขียน อาน การตีความ และการเสนอรายงานในชั้นเรียน 
                - พัฒนาทักษะในการเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอที่สอดคลองกับ
บริบทตาง ๆ และสามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
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๕.๒  วธิกีารสอน 
              - ใหศึกษาคนควาดวยตัวเองทางเว็บไซต แลววิเคราะหพรอมกับนําเสนอ 
ทั้งแบบบรรยาย การยกตัวอยางกรณีศึกษา เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา พรอมกับบอก
แหลงอางอิง 
              - นําเสนอผลการศึกษาคนควา ในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
              - กําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมและรายบุคคล นําเสนอผลงาน จัดทํา
รายงานสงทั้งเปนเลมและใชเทคโนโลยีส่ือสารอยางอื่น (E-mail) 

๕.๓  วธิกีารประเมนิผล  
             -  ประเมินจากการสงรายงานและการนําเสนอในรูปของเทคโนโลยี
ทางการส่ือสาร 
             - ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หลังจากฟงการนําเสนอผล
การศึกษา 
             - ประเมินผลการทํางานในรายงาน และตอบขอซักถามของอาจารย  
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

สปัด
าหที ่

หวัขอ/รายละเอยีด จาํน
วน
ชัว่โ
มง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ทีใ่ช  

ผูสอน 

    ๑ 

- แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร 
วิธีการเรยีนการสอน กิจกรรม
ตลอดหลกัสูตร การวัดผล การ
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
ประเมินผูเรียน 

๓ - บรรยาย โดยใช 
Power point 
- อภิปราย 
- กิจกรรมกลุม
สัมพันธ 
- ซักถาม-ตอบ 

รศ. 
สุวรรณ ี
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สปัด
าหที ่

หวัขอ/รายละเอยีด จาํน
วน
ชัว่โ
มง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ทีใ่ช  

ผูสอน 

๒ 

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการ
โฆษณา  ความหมายของ
การโฆษณา   
 ความสําคัญของการ
โฆษณา   
 บทบาทของการโฆษณา
    

วัตถุประสงคของการ
โฆษณา   
 หนาที่ของการโฆษณา 
   
 ประเภทของการโฆษณา
   ลักษณะของการ
ส่ือสารดานการโฆษณา 

๓ - บรรยาย โดยใช 
Power point 
- อภิปราย 
- ซักถาม-ตอบ 
- กิจกรรมทายบท 

รศ. 
สุวรรณ ี

๓-๔ 

หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบั
การโฆษณา  
 ความหมายของการตลาด
    
 แนวคิดทางการตลาด 
   
 สวนผสมทางการตลาด
   
 บทบาทและความสมัพันธ
ของการโฆษณาในทางการตลาด
                

๓ - บรรยายโดยใช 
Power point 

- ศึ ก ษ า ค น ค ว า 
(กลุม) 

- วิ เ ค ร า ะ ห
โ ฆ ษ ณ า กั บ
ทฤษฎี 

- รายงานหนาช้ัน 
กิจกรรมทายบท 

รศ. 
สุวรรณ ี
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 กระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาด  
 แนวคิดพ้ืนฐานการโฆษณา
  

๕ 

องคประกอบธรุกจิโฆษณา 
   
 ผูโฆษณา       

บริษัทตวัแทนโฆษณา 
   
 องคกรผูผลิตสิ่งโฆษณา
      
 องคกรส่ือโฆษณา 
         

 หนวยงานบริการอื่นๆที่
เก่ียวของ 

๖ - บรรยายโดยใช 
Power point 

- ศึ ก ษ า ค น ค ว า 
(กลุม) 

- รายงานหนาช้ัน 
- กิจกรรมทายบท 

รศ. 
สุวรรณ ี

๖-๗ 

พฤตกิรรมผูบรโิภคกบัการ
โฆษณา  
 ความหมายของพฤติกรรม
ผูบริโภค   
 ปจจัยและองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
       
 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบรโิภค 

 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบรโิภค 

๓ -       บรรยายโดย
ใช Power Point 
-      ศึกษาโฆษณา
ตัวอยาง/วิเคราะห
และอภิปราย
รวมกนั 
-       อภิปราย/
ซักถาม-ตอบ 

 

รศ. 
สุวรรณ ี

๘ 
สือ่โฆษณา    
     

๖ - บรรยายโดยใช 
Power  

รศ. 
สุวรรณ ี
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 ความหมายของสื่อโฆษณา
    
 ประเภทและคุณลักษณะ
ของสื่อโฆษณา  
 ศัพทพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับ
การวางแผนสื่อโฆษณา 
         
 การวางแผนสื่อโฆษณา
   

Point 
- ศึกษาคนควาส่ือ

โฆษณา 
- ฝกวางแผน

โฆษณา 

๙ สอบกลางภาค ๓ ขอสอบลกัษณะ
ปรนัยและอัตนัย 

รศ. 
สุวรรณ ี

๑๐ 

กระบวนการโฆษณา  
     
 การวิเคราะหผลิตภัณฑ
      
 การวิเคราะหผูบรโิภค    
 การวิเคราะหสถานการณ
ทางการตลาด  

     ขั้นตอนการรณรงคการ
โฆษณา   

๓ - บรรยายโดยใช 
Power  

Point 
-     ฝกวิเคราะห
กรณีปญหา 
-     กิจกรรมทาย
บท 

รศ. 
สุวรรณ ี

๑๑ 

งบประมาณการโฆษณา 
   
 ความหมายของงบประมาณ
การโฆษณา 
 ขอบขายของงบประมาณ
การโฆษณา 
 ปจจัยที่เกี่ยวของในการ
กําหนดงบประมาณการโฆษณา

๔ - บรรยายโดยใช 
Power  

Point 
- กิจกรรมทายบท 

รศ. 
สุวรรณ ี
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 ขั้นตอนในการจัดสรร
งบประมาณการโฆษณา 
    

     วิธีการตั้งงบประมาณใน
การโฆษณา 

๑๒-
๑๓ 

การสรางสรรคงานโฆษณา 
  
 ความหมายและความสําคัญ
ของการสรางสรรคงานโฆษณา
                
 ขั้นตอนในการพัฒนางาน
สรางสรรค 
 แบบฉบับของแนวความคิด
ในการสรางงานโฆษณา 
                 
 หลักการสรางสรรคในการ
โฆษณา  
 สิ่งดึงดูดใจในการ
สรางสรรคโฆษณา 
 สวนผสมของบทโฆษณา
   
 เทคนิคในการนําเสนอ
โฆษณา  

๓ - บรรยายโดยใช 
Power  

Point 
-      อภิปราย/
ซักถาม 
-      ฝกเขียนบท
โฆษณา 
-     กิจกรรมทาย
บท 

รศ. 
สุวรรณ ี

๑๔ 

การวจิยัเพือ่การโฆษณา 
   
 ประโยชนของงานวิจัยเพื่อ
การโฆษณา การวิจัย

๓ - บรรยาย โดยใช 
Power point 
-  ศึกษาคนควา

รศ. 
สุวรรณ ี



 11 
 

ผูบริโภค     
การวิจัยสนิคา  

  
 การวิจัยตลาด  
  
 การวิจัยเพื่อวัดประสิทธิผล
ของงานโฆษณา 
 การวิจัยสือ่โฆษณา 
     
      

และนําเสนอ 
-  ตัวอยางงานวิจัย
โฆษณา 
-  กิจกรรมทายบท 

๑๕ 

ความรบัผดิชอบ จรรยาบรรณ 
และการปฏบิตัิตามกฎหมายของ
ผูประกอบการโฆษณา 
 ความหมายของ
ผูประกอบการโฆษณา 
 ความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการโฆษณา  
 จรรยาบรรณของ
ผูประกอบการโฆษณา 
 สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบรโิภค 

     สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

๓ - บรรยาย โดยใช 
Power point 
- กิจกรรมจับผิด
โฆษณา 
- ซักถาม-ตอบ 
- กิจกรรมทายบท 

รศ. 
สุวรรณ ี

 
 
๒        แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ที ่

ผลการ
เรยีนรู วธิกีารประเมนิ 

สัปดาห
ที ่

ประเมนิ 

สัดสวนของ
การ      

ประเมนิผล
       ๑ 
การสอน

  
 ๖๐% 
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- บรรยายตามตําราหลัก  และ
ถามตอบ 

ทุก
สัปดาห 

 

- ยกตัวอยางโจทยปญหา ให
นักศึกษาวิเคราะหและแสดง
ความเหน็ 

ทุก
สัปดาห 

 

- สอบกลางภาค            
๙ 

๓๐% 
 

-    สอบปลายภาค        ๑๖ ๓๐% 

การสอน ๑.๑ 
๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

   
       ๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, 
๔.๒ 
๕.๒ 

 
-  วิเคราะหกรณีศึกษา การ
นําเสนอ รายงาน 
-  การทาํงานกลุมและผลงาน 
-  การทาํงานเดี่ยวและผลงาน 

 
ตลอด
ภาค

การศึก
ษา 

 
๓๐% 

 

   ๑๐% 
- การเขาช้ันเรียนตรงตามเวลา ตลอด

ภาค
การศึก

ษา 

 
๓ 
การมีสวน
รวมใน
ช้ันเรียน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

- การมีสวนรวมอภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอด
ภาค

การศึก
ษา 

 

 
 

 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
๑. ตาํราและเอกสารหลกั 
บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย. (๒๕๔๙). หลกัการโฆษณา. ลําปาง : มหาวทิยาลัยราช
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ภัฏลําปาง. 

สุวรรณี  โพธิศรี . (๒๕๕๔). หลกัการโฆษณา. ลําปาง : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ลําปาง. 

๒. เอกสารและขอมลูสาํคญั 
ไมมี 

๓.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
      เว็บไซตที่เกี่ยวของ เชน www.kosanathai.com   www.adintrend.com  
www.sonthayaonline.com/tag/ 
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หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรุงการดาํเนนิการของรายวชิา 
๑. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศึกษาที่เรียนในแตละ
หมูน้ัน ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑  ผูสอนจัดเวลาทายบทเรียนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนกัศึกษาได
ถาม-ตอบหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจในสาระเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการเรยีนการสอนแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ 
เพื่อใหเกิดความกาวหนาและปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทาํงาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชาโดยใชแบบประเมิน
โดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค เพื่อใหผูสอนไดทราบและสามารถปรบัปรุงได
ในภาคการศกึษานั้น หากผลการประเมินพบวาควรมกีารปรับปรงุ 
๒. กลยทุธการประเมนิการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจัดทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลว

นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันพรอมขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบ
กอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวฒุิพิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 
 
๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังนี้ 
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพ่ือรวมกนัหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนา
รายวิชา โดยนําผลการประเมินประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน 
ผลการสอบ และขอมูลอื่นทีเ่ก่ียวของ มาใชประกอบการพิจารณา 
 ๓.๒  จัดใหมกีารวิจัยในชัน้เรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน เปน
ระยะๆอยางตอเนื่อง 



 15 
 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  ดังนี้ 
 ๔.๑  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 
 ๔.๒  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคณุวฒุิหรอืคณะกรรมการที่
แตงตั้ง 
 ๔.๓  การทวนสอบการวัดผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒหิรือคณะกรรมการ
ที่แตงตั้ง 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดังกลาวแลวขางตน 
รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวิชา
น้ีมีคุณภาพอันนาํไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ไดมีการวางแผนการปรบัปรุง
การสอน ดังนี้ 
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพื่อใหได
มุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธีการสอน 
วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 

 
 

ขอมลูการปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอน   
รายวชิา หลกัการโฆษณา 

 
1)   การดําเนินการสอนวิชานีใ้นภาคเรียนทีผ่านมา ภาคเรียนที่ 

๒/๒๕๕๒ พบวามีปญหาในประเด็นตอไปนี ้
        ก.  ดานผูเรยีน  นักศึกษาขาดทกัษะในการใชภาษาไทย 
เนื่องจากเปนนักศึกษาตางชาติ 
        ข.   ดานผูสอน   นักศกึษาเสนอแนะวาไมควรพูดเร็ว และ
สอนเร็ว 
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        ค.  ดานการทํากิจกรรมการเรยีนการสอน/เนื้อหาสาระ 
นักศึกษาบางคนขาดความรบัผิดชอบ ไมสงงานตามกําหนดเวลา 
2) แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับ

รายวิชานี้ใน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ 
       ก.  ดานผูเรยีน  พยายามเสริมทกัษะการใชภาษาทีถู่กตอง 
โดยใหพูด เขียน เพิ่มขึ้น 
       ข.  ดานผูสอน พยายามปรับปรุงการพูดใหชาลงและย้ํา
เนื้อหาที่เขาใจยาก ทบทวนสรุปเนื้อหากอนหมดคาบเรียน 
        ค.  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน/เนื้อหาสาระ  กําหนด
ขอตกลงในคาบแรกของการเรียนการสอน เรื่องการสงงาน 

 
 

ขอมลูดานการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
การปฏิบัติหนาที่การสอนในภาคเรียนนี้ผูสอนได ดําเนินการ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน 
                      - 

๒. การแสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุน
การเรยีนการสอน 

                      - 
๓. การนําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู/งานวิจัย(ในขอ 1) 

มาใชสอน 
                      - 

๔. การนําความรูจากการบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับ
การสอนมาสอนนกัศึกษา 

                      - 
๕. ดานการสงเสริมใหนักศึกษาที่สอนมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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    ๕.๑  ใหความรวมมือในการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยอยางตรงไปตรงมา 
    ๕.๒  รวมวางแผนการเรียนรู 
    ๕.๓   ประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 


